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Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Alteco Medical AB (publ)
Aktieägare som representerar ca 61,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har lämnat
följande förslag till beslut inför årsstämman 2014:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsens ordförande Hans Petersson ska väljas till ordförande vid årsstämman.
Styrelseval, revisorsval och arvoden (punkt 9-11)
Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter. Till styrelseordförande ska omval
ske av Hans Petersson. Till övriga styrelseledamöter ska omval ske av Anders Althin, Ugo Grondelli,
Olof Stocksén och Maths Wahlström samt nyval av professor Lars I. Eriksson för perioden till och med
utgången av årsstämman 2015.
Professor Lars I. Eriksson, född 1957, är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska
Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Han har bred erfarenhet av klinisk
vårdutveckling och forskning inom multidisciplinär perioperativ vård och intensivvård, såväl
nationellt som internationellt. Han har arbetat med medicinsk utveckling och rådgivning inom
läkemedels- och medicinsk-teknisk industri i mer än 15 år. Professor Lars I. Eriksson innehar inga
aktier i Alteco Medical AB.
Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2015 ska utgå med
sammanlagt 385 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande
ska erhålla 110 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 55 000
kronor.
Till bolagets revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Bertil Raue för en mandatperiod om ett
år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

För ytterligare information kontakta VD Jonas Jönmark, 0703 - 655 400.

Alteco Medical AB - Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis
orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS
Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling
den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen
med antibiotika och på så sätt bota patienten.

